
ตนฉบับ : สำหรับบลจ. / นายทะเบียน

คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ 

กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ     ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติโดยสิ้นสุดตั้งแต วันท่ี ............ เดือน ….................... ป ...........

ลายมือชื่อเจาของบัตร

      หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขท่ีบัญชีที่ทานแจงความประสงคไวกับทางบริษัทจัดการ
      ชื่อบัญชี  .................................................................................................................
      ธนาคาร ............................................. สาขา ......................................................... 
      เลขที่บัญชี ..............................................................................................................
      *บัตรเครดิตของ ...............................................................      Visa     Master

      หมายเลขบัตรเครดิต
                                                                                          
                                      
      บัตรหมดอายุ  
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คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ 

           

ชื่อผูถือหนวยลงทุน ................................……....……………..........…………….................        

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน              เบอร โทรศัพท …………...........…..…....………………
  

- - -

1. ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย
   ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวม 
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจํานําหนวย
   ลงทุนของกองทุนดังกลาว และรับทราบวาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับคูมือการลงทุนท่ีเกี่ยวกับกองทุนดังกลาวแลว
3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ยินยอมใหบริษัทจัดการ
   โอนยายกองทุนไปยังกองทุน SSF หรือกองทุน RMF อื่น (แลวแตกรณี) ตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เม่ือมีเหตุใหตองเลิกกองทุนรวมดังกลาว
4. หากขาพเจาสงคำส่ังทางโทรสารหรือ E-mail ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำส่ังดังกลาวจะสมบูรณเม่ือขาพเจาไดรับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลว โดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว ซ่ึงขาพเจา
   รับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการ
   ลงทุนในตางประเทศนั้นๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยง
   ดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงินต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน
   ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือ
   ช้ีชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดท่ีบริษัทจัดการ
   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื
7. บริษัทจะเร่ิมทำรายการหลังจากไดรับเอกสารตัวจริงภายใน 15 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยไมแจงลวงหนา หากบริษัทฯ ไมสามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก
   /บัตรเครดิตเพื่อทำรายการซ้ือเปนเวลา 3 งวดติดตอกัน 

ช่ือตัวแทน / สาขา .............................................  ช่ือผูแนะนำการลงทุน .............................................. 
        
ผูอนุมัติ       .....................................................  รหัสผูแนะนำการลงทุน ...........................................                                       ผูบันทึกรายการ        .............................................................  

สำหรับตัวแทนขาย สำหรับนายทะเบียน 

/
  เดือน             ป

คำเตือน


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

...............................................................................................................................

    ..........................................................................

ชำระเงินโดย (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 

เอกสารที่ ใชประกอบ

ชวงเวลาของแผนการซ้ือโดยอัตโนมัติ 

ลูกคา
(1-5)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

กองทุน
(1-8)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

ขาพเจาไดอานและทำความเขาใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจา
ยอมรับไดกอนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยูดานหลัง
ของคำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ) 

มีความประสงคจะ   

ชื่อกองทุน ชื่อยอกองทุน 

โดยเริ่มงวดแรก  เดือน  ............................ ป ......................  

ถึงงวดสุดทาย   เดือน  ............................ ป ......................  

วันที่ตองการใหทำรายการซื้ออัตโนมัติ

ทุกเดือนในทุกวันที่  .............................................................................................  
กรณีวันที่ทำรายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให ในวันทำการถัดไป

จำนวนเงิน (ตัวเลข) ..................................................................................... บาท 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .................................................................................. บาท 

* ใชเฉพาะผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ยกเวน LHGOVRMF            (กรณีหักบัญชีธนาคารจำนวนเงินข้ันต่ำ 500 บาทตอคร้ัง กรณีตัดบัตรเครดิตจำนวนเงินข้ันต่ำ 2,000 บาท)

วันที่  ….............……………..………….......…………

ผานตัวแทน / สาขา ………….…..……….....…………

สำเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ ใชสำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือสำเนาบัตรเครดิต พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (กรณีหักบัญชีโดยใชบัตรเครดิต) 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย 
ไดยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

ขาพเจายอมรับวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูง
กวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา 
ขาพเจายอมรับวากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจา
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับคืนต่ำกวาเงินทุน
เร่ิมแรกก็ได

           

เฉพาะในกรณีนี้

NP420-2022-F001



กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ     ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติโดยสิ้นสุดตั้งแต วันท่ี ............ เดือน ….................... ป ...........มีความประสงคจะ   

สำเนา 1 : สำหรับตัวแทน

คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ 

ลายมือชื่อเจาของบัตร

      หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขท่ีบัญชีที่ทานแจงความประสงคไวกับทางบริษัทจัดการ
      ชื่อบัญชี  .................................................................................................................
      ธนาคาร ............................................. สาขา ......................................................... 
      เลขที่บัญชี ..............................................................................................................
      *บัตรเครดิตของ ...............................................................      Visa     Master
      หมายเลขบัตรเครดิต
                                                                                          
                                      
      บัตรหมดอายุ  
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คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ 

           

ชื่อผูถือหนวยลงทุน ................................……....……………..........…………….................        

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน              เบอร โทรศัพท …………...........…......…………………
  

- - -

1. ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย
   ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวม 
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจํานําหนวย
   ลงทุนของกองทุนดังกลาว และรับทราบวาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับคูมือการลงทุนท่ีเกี่ยวกับกองทุนดังกลาวแลว
3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ยินยอมใหบริษัทจัดการ
   โอนยายกองทุนไปยงักองทุน SSF หรือกองทุน RMF อื่น (แลวแตกรณี) ตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เม่ือมีเหตุใหตองเลิกกองทุนรวมดังกลาว
4. หากขาพเจาสงคำส่ังทางโทรสารหรือ E-mail ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำส่ังดังกลาวจะสมบูรณเม่ือขาพเจาไดรับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลว โดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว ซ่ึงขาพเจา
   รับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการ
   ลงทุนในตางประเทศนั้นๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยง
   ดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงินต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน
   ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือ
   ช้ีชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดท่ีบริษัทจัดการ
   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื
7. บริษัทจะเร่ิมทำรายการหลังจากไดรับเอกสารตัวจริงภายใน 15 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยไมแจงลวงหนา หากบริษัทฯ ไมสามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก
   /บัตรเครดิตเพื่อทำรายการซ้ือเปนเวลา 3 งวดติดตอกัน

ช่ือตัวแทน / สาขา .............................................  ช่ือผูแนะนำการลงทุน .............................................. 
        
ผูอนุมัติ       .....................................................  รหัสผูแนะนำการลงทุน ...........................................                                       ผูบันทึกรายการ        .............................................................  

สำหรับตัวแทนขาย สำหรับนายทะเบียน 

/
  เดือน             ป

คำเตือน


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

...............................................................................................................................

    ..........................................................................

ชำระเงินโดย (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 

เอกสารที่ ใชประกอบ

ชวงเวลาของแผนการซ้ือโดยอัตโนมัติ 

NP420-2022-F001

ลูกคา
(1-5)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

กองทุน
(1-8)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

ขาพเจาไดอานและทำความเขาใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจา
ยอมรับไดกอนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยูดานหลัง
ของคำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ) 

ชื่อกองทุน ชื่อยอกองทุน 

โดยเริ่มงวดแรก  เดือน  ............................ ป ......................  

ถึงงวดสุดทาย   เดือน  ............................ ป ......................   

วันที่ตองการใหทำรายการซื้ออัตโนมัติ

ทุกเดือนในทุกวันที่  .............................................................................................  
กรณีวันที่ทำรายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให ในวันทำการถัดไป

จำนวนเงิน (ตัวเลข) ..................................................................................... บาท 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .................................................................................. บาท 

         (กรณีหักบัญชีธนาคารจำนวนเงินข้ันต่ำ 500 บาทตอคร้ัง กรณีตัดบัตรเครดิตจำนวนเงินข้ันต่ำ 2,000 บาท)

วันที่  ….............………….....…..…………..…………

ผานตัวแทน / สาขา ……....…….…..…………………

สำเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ ใชสำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือสำเนาบัตรเครดิต พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (กรณีหักบัญชีโดยใชบัตรเครดิต) 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย 
ไดยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

ขาพเจายอมรับวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูง
กวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา 
ขาพเจายอมรับวากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจา

อาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับคืนต่ำกวาเงินทุน
เร่ิมแรกก็ได

           

เฉพาะในกรณีนี้

* ใชเฉพาะผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ยกเวน LHGOVRMF   



กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ     ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติโดยสิ้นสุดตั้งแต วันท่ี ............ เดือน ….................... ป ...........มีความประสงคจะ   

สำเนา 2 : สำหรับผูถือหนวย 

คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ 

ลายมือชื่อเจาของบัตร

      หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขท่ีบัญชีที่ทานแจงความประสงคไวกับทางบริษัทจัดการ
      ชื่อบัญชี  .................................................................................................................
      ธนาคาร ............................................. สาขา ......................................................... 
      เลขที่บัญชี ..............................................................................................................
      *บัตรเครดิตของ ...............................................................      Visa     Master
      หมายเลขบัตรเครดิต
                                                                                          
                                      
      บัตรหมดอายุ  

      

  
                 

1/3

คำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ 

           

ชื่อผูถือหนวยลงทุน ................................……....……………..........…………….................        

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน              เบอร โทรศัพท …………...........…..……....……………
  

- - -

1. ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย
   ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวม 
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจํานําหนวย
   ลงทุนของกองทุนดังกลาว และรับทราบวาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับคูมือการลงทุนท่ีเกี่ยวกับกองทุนดังกลาวแลว
3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) ยินยอมใหบริษัทจัดการ
   โอนยายกองทุนไปยงักองทุน SSF หรือกองทุน RMF อื่น (แลวแตกรณี) ตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เม่ือมีเหตุใหตองเลิกกองทุนรวมดังกลาว
4. หากขาพเจาสงคำส่ังทางโทรสารหรือ E-mail ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำส่ังดังกลาวจะสมบูรณเม่ือขาพเจาไดรับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลว โดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว ซ่ึงขาพเจา
   รับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการ
   ลงทุนในตางประเทศนั้นๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยง
   ดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงินต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน
   ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคำสั่งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือ
   ช้ีชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดท่ีบริษัทจัดการ
   หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื
7. บริษัทจะเร่ิมทำรายการหลังจากไดรับเอกสารตัวจริงภายใน 15 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยไมแจงลวงหนา หากบริษัทฯ ไมสามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก
   /บัตรเครดิตเพื่อทำรายการซ้ือเปนเวลา 3 งวดติดตอกัน 

ช่ือตัวแทน / สาขา .............................................  ช่ือผูแนะนำการลงทุน .............................................. 
        
ผูอนุมัติ       .....................................................  รหัสผูแนะนำการลงทุน ...........................................                                       ผูบันทึกรายการ        .............................................................  

สำหรับตัวแทนขาย สำหรับนายทะเบียน 

/
  เดือน             ป

คำเตือน


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

...............................................................................................................................

    ..........................................................................

ชำระเงินโดย (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 

เอกสารที่ ใชประกอบ

ชวงเวลาของแผนการซ้ือโดยอัตโนมัติ 

NP420-2022-F001

ลูกคา
(1-5)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

กองทุน
(1-8)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

ขาพเจาไดอานและทำความเขาใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจา
ยอมรับไดกอนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยูดานหลัง
ของคำขอใชบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ) 

ชื่อกองทุน ชื่อยอกองทุน 

โดยเริ่มงวดแรก  เดือน  ............................ ป ......................  

ถึงงวดสุดทาย   เดือน  ............................ ป ......................   

วันที่ตองการใหทำรายการซื้ออัตโนมัติ

ทุกเดือนในทุกวันที่  .............................................................................................  
กรณีวันที่ทำรายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให ในวันทำการถัดไป

จำนวนเงิน (ตัวเลข) ..................................................................................... บาท 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .................................................................................. บาท 

         (กรณีหักบัญชีธนาคารจำนวนเงินข้ันต่ำ 500 บาทตอคร้ัง กรณีตัดบัตรเครดิตจำนวนเงินข้ันต่ำ 2,000 บาท)

วันที่  ….............……………..…….....……..…………

ผานตัวแทน / สาขา ………….….......…………………

สำเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ ใชสำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือสำเนาบัตรเครดิต พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (กรณีหักบัญชีโดยใชบัตรเครดิต) 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย 
ไดยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

ขาพเจายอมรับวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูง
กวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา 
ขาพเจายอมรับวากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจา
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับคืนต่ำกวาเงินทุน
เร่ิมแรกก็ได

           

เฉพาะในกรณีนี้

* ใชเฉพาะผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ยกเวน LHGOVRMF   



สัดสวนการลงทุน

หากคะแนนไมถึง  15

  ระดับคะแนน      ระดับความเส่ียง    
     ของลูกคา

นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดต่ำ
ตองการผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกวา  การฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอย ไมตองการ
ความเส่ียงและมีวัตถุประสงค
การลงทุนในระยะส้ันๆ

ระดับ 1 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความ
เสี่ยงระดับ 2-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนท้ังหมด

15 - 21 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได
ปานกลางถึงคอนขางต่ำ จัดเปน
ผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอย 

เนนปกปองเงินลงทุน โดยมุงหวัง
โอกาสรับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอ
จากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 5-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

22 - 29 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได 
ปานกลางถึงคอนขางสูง สามารถ
ยอมรับมูลคาการลงทุนท่ีลดลง
เปนคร้ังคราวได

ระดับ 1 ถึง 5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 6-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

30 - 36 คะแนน 
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง
ทานสามารถรับความผันผวน
ของตลาดได และยอมรับการ
ขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบ
โตของเงินลงทุนและผลตอบ
แทนในระยะยาว

ระดับ 1 ถึง 7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเส่ียงระดับ 8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

37 คะแนนข้ึนไป 

1
ต่ำ

2.
ปานกลางคอนขางต่ำ

3
ปานกลางคอนขางสูง

4
สูง

5
สูงมาก

นักลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดสูงมาก
ทานสามารถรับความเสี่ยงใน
ระดับท่ีสูงมากได ตลอดท้ังยอมรับ
การขาดทุนอยางมีนัยสำคัญ
ได หากมีโอกาสไดรับผลตอบ
แทนสูงจากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 8

ประเภทนักลงทุน ระดับความเส่ียงที่สามารถลงทุนได

ระดับความเส่ียงท่ีลูกคารับได ระดับความเส่ียงแยกตามประเภทกองทุน

คำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )

1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

2. กองทุนรวมตลาดเงิน

ระ
ดับ

ต่ำ

มีนโยบายลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ โดยลงทุนเฉพาะใน
ทรัพยสินเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด 
ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุ
สัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทำสัญญา
นั้นและมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน

มีนโยบายลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศบางสวนแตไมเกินรอยละ 50
ของ NAV  โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสินเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา
เงินฝากหรือตราสารหน้ีหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอก
ผลอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเม่ือทวงถามหรือจะครบ
กำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุนในทรัพย
สินหรือเขาทำสัญญาน้ัน และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน

3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

4. กองทุนรวมตราสารหน้ี

มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือตรา
สารหน้ีท่ัวไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-
investment grade/Unrated ไมเกินรอยละ 20 ของ NAV ใหแสดง

  ระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 4
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-
  investment grade/Unrated เกินกวารอยละ 20 ของ NAV แตนอยกวา
  รอยละ 80 ของ NAV ใหแสดงระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 5
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-
  Investment grade/Unrated โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
  ของ NAV ใหแสดงระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 6

- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษเปนกองทุนรวมฟดเดอร 
  (Feeder Fund) ท่ีกองทุนหลัก (Master Fund) สามารถลงทุนประเภท
 ทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินที่กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได ใหแสดง
  ระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 4 – 5

มีฐานะการลงทุนสุทธิไดท้ังในตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือทรัพยสินทางเลือก  
ท้ังน้ี กรณีกองทุนรวมผสมแบบไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน
ใหแสดงระดับความเส่ียงของกองทุนรวมตามนโยบายท่ีบริษัทจัดการจะไป

ลงทุนจริงเชน จะเนนลงทุนในตราสารทุนเปนสวนใหญ ใหแสดงระดับความ
เส่ียงเบไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดสวนการ
ลงทุนในทรัพยสิน  ตาง ๆ  อยางมีนัยสำคัญ ให บลจ. ปรับปรุงขอมูลระดับ
ความเส่ียงเพ่ือสะทอนการลงทุนท่ีแทจริงดวยโดยไมชักชา

มีฐานะการลงทุนสุทธิมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบาง
หมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของ NAV

มีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพยสินทางเลือก เชน REITs /Infrastructure fund/
Property fund/ ดัชนีสินคาโภคภัณฑ ทองคำ น้ำมันดิบ เปนตน  โดย
เฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณี
เปนกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนใน Structured note บลจ. จะตองพิจารณา
ตำแหนงของกองทุนรวมซ่ึงสามารถอยูระหวางกองทุนรวมตราสารหน้ีถึงกองทุนรวม
ท่ีลงทุนในทรัพยสินทางเลือกข้ึนกับลักษณะการจายผลตอบแทนตัวแปรอางอิง เปนตน  

มีฐานะการลงทุนสุทธิในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของ NAV

5. กองทุนรวมผสม

6. กองทุนรวมตราสารทุน

7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก

ระ
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ขา
งส

ูง
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สูง
ระ
ดับ

สูง
มา

ก

ประเภทผูลงทุน

เสี่ยงต่ำ  > 60%

 > 70%

 > 60%

 > 40%

 > 30%

 < 20%

 < 20%

 < 10%

 < 10%

 <  5%

 < 10%  <  5%

 < 10% 

 < 10%

 < 20%

 < 30%

 < 20% 

 < 30%

 < 40%

 < 60%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เส่ียงสูงมาก

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ท่ีมีอายุ > 1 ป

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน

ตราสารทุน การลงทุน
ทางเลือก *

* รวมถึง สินคาโภคภันฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

คำเตือน

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน
- ลูกคายินยอมใหขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองแทจริงแกผูแนะนำการลงทุนเพ่ือประกอบการจัดทำแบบประเมิน 
  Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทำแบบสอบถามน้ีเพ่ือประโยชน
  ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับไดของตนเอง

2/3

1 2 3 4



                                           คูมือผูลงทุน 

1.  ตัวแทนฯ สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหงได ดังน้ัน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแหงที่ตัวแทนฯ ขายหนวยลงทุนให 
2.  เพ่ือใหการติดตอเปนไปโดยสะดวก ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบช่ือ ที่อยู ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมท้ังชื่อและเลขประจำตัวของพนักงานผูปฏิบัติหนาที่การขายหรือรับซื้อคืน
    หนวยลงทุน 
3.  เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีถูกแนะนำใหซ้ือ พรอมท้ังคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวม
    (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน) 
4.  เพื่อใหไดรับขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวนในการใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจจุบัน เชน กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการ
    ดำเนินการโดยปกติ ไมอยูในชวงควบรวมกับกองทุนรวมอ่ืนที่ ไมตองการลงทุน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูลงทุน

5.  เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการไดมากกวา 1 แหง และอาจรับคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแตละแหงไมเทากัน ผูลงทุนควรใชสิทธิ
    ขอทราบอัตราคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตัวแทนฯ ไดรับเพ่ือดูเปรียบเทียบกันได 
6.  หากทานเปนผูลงทุนที่ ไดรับการติดตอโดยทานมิไดรองขอหรือแจงผูขายไว ทานสามารถปฏิเสธไดโดยไมขอรับการติดตอใดๆ ในลักษณะการขายหนวยลงทุน 
7.  หากทานเปนผูลงทุนท่ีไดรับการติดตอโดยทานมิไดรองขอหรือแจงผูขายไว และตัดสินใจลงทุนไปแลว ในกรณีดังกลาวน้ี ทานสามารถใชสิทธิขอยกเลิกการซ้ือ หรือทำการขายคืนหนวย
    ลงทุนไดตามระยะเวลาท่ีกฎหมายระบุไว 
8.  ในกรณีมีขอพิพาท ระหวางบริษัทฯ กับผูถือหนวยลงทุน ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหนวยลงทุนภายใตการจัดการของบริษัทฯ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นคำรองตอ
    สำนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของประกาศกำหนด 

การย่ืนขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนสามารถย่ืนขอรองเรียนผานชองทางใดชองทางหน่ึง ดังตอไปนี้
1.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
    โทร. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 2679-2150 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือย่ืนเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด ท้ังน้ี หากทานรองเรียนโดยวาจา
        บริษัทจะทำบันทึกขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกำกับทุกคร้ัง เพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง บริษัทจัดการมีหนาท่ีแกไขปญหา
  ขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน อีกทั้งมีหนาที่ตองรวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหาใหแกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต
 วันสิ้นไตรมาส 
2.  ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน / Selling Agent
 ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือย่ืนเรื่องเปนลายลักษณอักษรตอตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯจะทำบันทึกขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร โดยทานตอง
 สอบทานและลงนามกำกับทุกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง ตัวแทนฯ สามารถแกไขปญหาที่ทานรองเรียนได ในเบื้องตน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนและการแกไข
 ปญหานำสงตอใหบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีขอยุติ 

3.  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบขอรองเรียนดังกลาวแลว สำนักงานฯ จะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานตอสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ ไดรับขอรองเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการ
ไมแลวเสร็จ ใหบริษัทจัดการรายงานการดำเนินการตอสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ เม่ือมีขอยุติเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว บริษัทจัดการหรือตัวแทนฯแลวแตกรณี 

 มีเจาหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีขอยุติ

คำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ

1.  ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคำสั่งไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำสั่งตามท่ีระบุไว ในหนังสือชี้ชวน 
2.  ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และคูมือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคูมือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุนระยะยาว และ
    เอกสารอ่ืนใดท่ี ใช ในการเสนอขายหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดจัดทำขึ้นแลว
3.  ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุไว ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน และ/หรือท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง
    ตอไปภายหนาทุกประการ 
4.  ในกรณีที่เปนคำสั่งซื้อกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ใหถือวาขาพเจาไดมีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ลวงหนาใน
    จำนวนท่ีทำใหกองทุนสามารถรับซ้ือคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของขาพเจาโดยอัตโนมัติ ตามวันและขอกำหนดของกองทุน โดยใหถือใบคำส่ังซ้ือฉบับน้ีเปนหลักฐานในการแสดงเจตนา

    ดังกลาวของขาพเจาไวลวงหนา  
5.  ขาพเจาขอยืนยันตอบริษัทจัดการวา ในกรณีท่ีขาพเจาซ้ือหนวยลงทุนโดยการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ ขาพเจาไดรับการชักชวน เขาพบหรือติดตอเพ่ือเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก
    จากพนักงานผูทำหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจำหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจาตัดสินใจซื้อ
    หนวยลงทุน และไดเปดเผยขอมูลในเรื่องตาง ๆ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนดอันไดแก 

 • ชื่อของพนักงานดังกลาว และชื่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกลาวทำหนาที่แทน พรอมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 • วัตถุประสงค ในการติดตอ
 • สิทธิตาง ๆ ของขาพเจา เชน สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาที่
             บริษัทจัดการและ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เปนตน 
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